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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội thực hiện 10 tháng; 

 Phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 

 

Kinh gửi: Văn phòng Huyện ủy 

 

Thực hiện Công văn số 265-CV/HU ngày 22/10/2021 của Huyện ủy Nghi 

Xuân về việc tham mưu báo cáo chuẩn bị làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo các nội dung sau: 

A. NH NG   T QU  Đ T Đ  C 

- Sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, trong điều kiện thời tiết khá thuận 

lợi và đã có hơn 30 tấn giống lúa, ngô, rau các loại hỗ trợ người dân sản xuất 

nên diện tích gieo trồng các loại cây trồng đều tăng, diện tích gieo trồng vụ 

Đông Xuân 2020-2021 đạt 7.330,19 ha bằng 103,94% (tăng 277,89 ha) so với 

cùng kỳ. Năng suất các loại cây trồng đều tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ, là 

năm được mùa toàn diện, sản lượng lương thực có hạt đạt 21.269 tấn; 

- Sản xuất Hè Thu - Mùa: Đã thu hoạch được 694ha lúa Hè Thu (đạt 

100% tổng diện tích lúa Hè Thu), chủ yếu là giống lúa BT09, năng suất đạt trên 

47 tạ/ha 

- Triển khai 02 mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Xuân Viên và 

thị trấn Tiên Điền; triển khai phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn được 30ha tại 

các xã Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân Liên. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án sản xuất vụ Đông năm 2021, đến 

nay sản xuất đạt 65% kế hoạch 

- Chăn nuôi gặp khó khăn do dịch diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch viêm 

da nổi cục trên đàn trâu bò, dịch tả lợn Châu phi phát sinh gây hại
1
, nhưng với 

sự chỉ đạo quyết liệt đã làm tốt công tác khoanh vùng dập dịch, khống chế kịp 

thời nên dịch không lây lan đảm bảo an toàn cho các hộ chăn nuôi còn lại
2
. Tiếp 

tục kiểm tra, giám sát, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; Triển khai tiêm phòng 

gia súc gia cầm đợt 1 năm 2021
3
.  

                                           
1
đã có 728 con bị bệnh, có 81 con chết tiêu hủy với trong lượng 9.476 kg; dịch tả lợn Châu Phi đã xảy 

ra trên địa bàn, từ đầu năm đến nay xuất hiện 07 ổ dịch tại các xã, thị: Xuân Liên, Xuân Mỹ, Xuân Phổ, Xuân 

Lĩnh, Tiên Điền, Cổ Đạm, Xuân Giang và Xuân Hồng đã có 187 con lợn với tổng trong lượng 10.898 kg bị tiêu 

hủy 
2
Tổng đàn trâu đạt 2.395 con giảm 2,28% so với cùng kỳ; đàn bò đạt8.575 con giảm 6,77% so với cùng 

kỳ; đàn lợn ước 21.387 con tăng 14,8% so với cùng kỳ; đàn gia cầm ước 627.530tăng 0,35% so với cùng kỳ;  
3
 Tỷ lệ đạt như sau: Đàn trâu bò (THT, LMLM): 81,2%; Đàn lợn (Dịch tả, THT): 108,4%; Đàn chó: 

86%; Đàn gà: 21,5%; Đàn vịt: 25,5%. 



 

 
2 

 

- Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản chăm sóc và tiến hành thu hoạch 

vụ Xuân Hè 2021. Tổng sản lượng nuôi trồng đạt 1.668,8tấn, đạt 72,56% kế 

hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 810/810 ha, đạt 100% kế hoạch, bằng 

với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác đạt 6.164,8tấn, đạt 79% so với kế hoạch. 

- Ban hành kế hoạch, tổ chức tuyên truyền thực hiện Chương trình trồng 1 

tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động; triển khai trồng cây nhân dịp Tân Sửu 

2021 được 36.085 cây/35.000 cây, đạt 103,1% kế hoạch. Phối hợp với Ban 

Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh triển khai các hợp phần dự án tăng cường tính 

chống chịu vùng ven biển (FMCR) trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác 

tuyên truyền, lắp đặt các biển báo cảnh báo cháy rừng, triển khai nghiêm túc chế 

độ trực tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và chủ động triển khai các 

biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo phương án được duyệt. Trong 10 tháng 

đầu năm không xảy ra cháy rừng trên địa bàn. 

- Kiểm tra, rà soát các phương án PCTT-TKCN, chú trọng các công trình, 

địa bàn trọng điểm; kiểm tra thực tế nguồn lực và phê duyệt phương án PCTT-

TKCN, phương án phòng chống bão mạnh và siêu bão, kịch bản đối phó với 

nước biển dâng gắn với phòng chống Covid-19. Tổ chức kiểm tra, rà soát các 

phương án PCTT-TKCN, công tác chuẩn bị “4 tại chỗ” của các địa phương và 

các công trình trọng điểm trước mùa mưa bão
4
. 

- Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-

19; tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng Khu 

công nghiệp Gia Lách, cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ và hạ tầng cụm 

công nghiệp làng nghề Xuân Phổ. 

- Tập trung rà soát quy hoạch và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

đồ án quy hoạch trên địa bàn
5
. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xây 

dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng
6
. 

                                           
4 Do ảnh hưởng cơn bão số 2 trên địa bàn đã ngập úng 392 ha lúa hè Thu, trong đó có 45 ha khó phục hồi; 82 ha 

hoa màu bị hư hoảng hoàn toàn và gần 400 con gia cầm bị chết; cơn bão bão số 8 (thiệt hại về sản xuất: 225ha rau màu các 

loại bị hư hỏng hoàn toàn. 
5
 Đã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Du lịch - 

Dịch vụ Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500 và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đô thị - Du lịch Xuân 

Đan - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500; hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Xây dựng xin ý 

kiến thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Du lịch Xuân Trường - Xuân Hội; 

trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư đô thị thị trấn Tiên Điền và trình thẩm 

định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ - khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ hậu cần nghề 

cá kết hợp du lịch trải nghiệm tại xã Xuân Hội và Quy hoạch chi tiết khu dân cư NTM thôn Tân Ninh Châu xã 

Xuân Hội, tỷ lệ 1/500; tham mưu đề xuất chủ trương lập quy hoạch chi tiết 06 khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn 

(gồm: Quy hoạch Khu đô thị nam bờ sông Lam; Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tại thôn Trường Thanh và 

Trường Hải, xã Đan Trường; Quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm; Quy 

hoạch chi tiết khu đô thị, thương mại dịch vụ xã Đan Trường; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tỷ lệ 1/500 

tại thị trấn Tiên Điền huyện Nghi Xuân và Quy hoạch chi tiết khu dân cư tại xã Xuân Liên; Lập quy hoạch phân 

khu xây dựng Khu đô thị - thương mại - du lịch Lam Hồng, huyện Nghi Xuân; quy hoạch chi tiết Khu đô thị thương 

mại - dịch vụ Nam Sông Lam, thị trấn Xuân An; thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dịch vụ hậu cần 

nghề cá kết hợp du lịch trải nghiệm tại xã Xuân Hội; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Xuân Trường – 

Xuân Hội). 
6
 Thẩm hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của 269 công trình, 

dự án trên địa bàn; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng 52 công trình, 

dự án; kiểm tra cấp giấy phép xây dựng cho 49 công trình. 
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- Đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án công trình đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng các công trình đang thực hiện thi công xây dựng dở dang
7
. Phê duyệt 

chủ trương đầu tư được 05 công trình đầu tư công sử dụng ngân sách huyện với 

tổng mức đầu tư 29,2 tỷ đồng, hiện nay đã khởi công 03 công trình, 02 công 

trình đang lựa chọn nhà thầu; Trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt 03 dự 

án đầu tư công sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2022 và 

danh mục đầu tư công ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện 

2021-2025; Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai 

đoạn 2021-2025. 

- Rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối 

với 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên đất nhà nước quản lý 

nhưng chưa được giao đất. Từ đầu năm đến nay đã có 04 dự án đề xuất đầu tư 

trên địa bàn, trong đó đã có 03 dự án được UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu 

tư
8
, còn 01 dự án đang trong quá trình hoàn thiện chờ UBND tỉnh chấp thuận

9
 

Lập và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, hồ sơ yêu cầu 

sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đối với 04 dự án sử dụng đất trên 

địa bàn cần lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; phối hợp tổ chức đánh giá Hồ sơ 

đăng ký thực hiện dự án của các nhà đầu tư, kết quả đến nay đã có 01 dự án 

(Khu đô thị mới Xuân Thành) được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư theo quy định 

- Đến nay trên địa bàn huyện có 562 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh (trong đó: DN là 388 đơn vị; chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 123 đơn vị), trong kỳ đăng ký thành lập 

mới 59 doanh nghiệp; có 45 hợp tác xã (thành lập mới 02, 01 HTX ngừng hoạt 

động chờ giải thể); tổng số hộ có đăng ký kinh doanh là: 4.235 hộ. 

- Triển khai các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và đảm bảo cân đối cung cầu dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo cập nhập trạng thái trung tâm thương mại, siêu 

thị, nhà hàng lên bản đồ chung sống an toàn với Covid 19; đôn đốc các chợ, cơ sở 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp ứng phó dịch Covid - 19 

và tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa trên địa bàn để xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân có hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng
10

. 

- Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân giai đoạn 2021-

2030. Triển khai thực hiện Đề án phân loại rác thải hữu cơ tại nguồn sửa đổi; chỉ 

                                           
7
 Thi công 21 công trình chuyển tiếp từ năm 2020 (đã thi công hoàn thành 12 công trình, còn 09 công 

trình đang thi công dở dang). Hoàn thành các bước theo quy trình đầu tư để khởi công mới 08 công trình trình 

(đã thi công hoàn thành, đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 03 công trình, còn 05 công trình đang thi công 

dở dang) 
8
 Khu dân cư tại thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân; Khu dân cư tại thôn Song Long, xã 

Cương Gián, huyện Nghi Xuân; Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân – giai đoạn 1 
9
  Dự án Khu dân cư xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân 

10
 Phối hợp kiểm tra 147 cơ sở, nhắc nhở 61 cơ sở kinh doanh, phát hiện lập biên bản xử lý 16 vụ, xử 

phạt vi phạm hành chính thu nộp Kho bạc Nhà nước số tiền 30.500.000 đồng 



 

 
4 

 

đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường trước, trong sau tết; thường xuyên kiểm 

tra, giám sát việc khai thác khoáng sản trên địa bàn
11

. 

- Tập trung cao cho công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên 

địa bàn
12

. 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng đạt 215,7 tỷ/262,2 tỷ, đạt 82,2 

% Kế hoạch HĐND huyện giao (trong đó thu từ tiền đất là 118,5 tỷ). 

- Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong dạy học, chỉ đạo các trường học; 

duyệt tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 năm học 2020-2021
13

; Tham gia các 

kỳ thi, hội thi đạt kết quả cao
14
. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 

2, 02 trường mức độ 1
15

. 

- Triển khai và duy trì các hoạt động, Chương trình mục tiêu quốc gia về Y 

tế, dân số. Tăng cường đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, tập trung 

chủ động đối phó dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 để kịp thời xử lý. Thực 

hiện kế hoạch an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán và mùa lễ hội
16

. 

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho cán bộ, đảng viên, 

công nhân viên chức, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện nghiêm 

chỉnh chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tham dự sinh hoạt với các câu lạc 

bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thị trấn. Tăng cường và nâng cao hiệu 

lực quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình thông qua việc ban hành 

các văn bản, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, thu nhập và đánh giá chính 

xác tình hình công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa phương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng như: Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh, cổng 

thông tin điện tử…về các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các 

cấp; bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

                                           
11

 bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng khai thác cát sông Lam; 01 vụ tại Xuân Hồng; xử lý vận chuyển 

trái phép đất nạo vét âu thuyền xã Xuân Hội 
12

 Một số dự án như: Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (đoạn qua xã 

Cổ Đạm - Cương Gián); Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đập Đồng Trày; Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, 

Bãi đậu xe, đường nối Quốc lộ 1A vào Khu di tích LS-VH Quốc gia đền Chợ Củi, xã Xuân Hồng; Dự án nâng 

cấp tuyến đường Hải - Yên – Thành; Hạ tầng xen dắm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội; Dự án đường nội 

thị Xuân An, huyện Nghi Xuân; Dự án Nâng cấp đường An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân 
13

 kết quả có 1377/1381 học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ 99,7%; thực hiện tốt công tác phân luồng học 

sinh sau tốt nghiệp THCS, có 256 học sinh lớp 9 được phân luồng, tỷ lệ 18% 
14

 Tham gia thi học sinh giỏi tỉnh đạt kết quả tốt có 51 em đạt học sinh giỏi tỉnh, trong đó 02 giải nhất, 

15 giải nhì, 15 giải ba, 19 giải khuyến khích. Đặc biệt có 01 học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi đạt thủ 

khoa môn Toán lớp 9; Tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đạt 

kết quả tốt, có 3 sản phẩm dự thi thì cả 3 đều đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhì và 01 giải ba; tập thể được 

xếp thứ nhất tỉnh khối các phòng Giáo dục và Đào tạo; Tham gia tốt Hội khỏe Phù đổng  cấp tỉnh, có 66/73 học 

sinh đạt học sịnh giỏi tỉnh, trong đó có 9 giải Nhất, 9 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích; toàn đoàn xếp 

thứ 4; Tổ chức Giao lưu “Viết chữ đẹp” cấp huyện đạt kết quả tốt. Về học sinh có 5 giải Nhất, 12 giải Nhì, 23 

giải Ba và 53 giải Khuyến khích. Về giáo viên có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích;  
15

 THCS Nguyễn Trãi, THCS Hoa Liên, TH Thị trấn Tiên Điền, MN Xuân Thành, MN Xuân Viên đạt 

kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3, trường chuẩn quốc gia mức độ 2; THCS Tiên Yên, THCS Xuân Viên 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, trường chuẩn quốc gia mức độ 1 
16

 Tổ chức kiểm tra 304 cơ sở, số cơ sở đạt VSATTP: 294 cơ sở; 10 cơ sở vi phạm, trong đó phạt tiền 

03 cơ sở với số tiền 12.300.000đ; trong tháng hành động ATTP kiểm tra 352 cơ sở/628 cơ sở 
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2026; tuyên truyền về các hoạt động xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch; công tác phòng trừ 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… đặc biệt tuyên truyền thường xuyên, rộng 

rãi về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn huyện. 

- Tổng lượt khách về du lịch trên địa bàn hơn 78.100 lượt
17
, bằng 75,1% 

so cùng kỳ năm 2020, trong đó khách lưu trú trên 1.120 lượt người, khách quốc 

tế 40 lượt người. 

- Hoàn thành công tác điều tra, cập nhật biến động thông tin thị trường lao 

động năm 2021
18

 và tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 1
19

. Giải quyết 

việc làm 1.425 lao động (đạt 47,5% kế hoạch năm), trong đó xuất khẩu lao động 

là 454 người (đạt 45,4% kế hoạch năm). 

- Luôn kịp thời giải quyết đầy đủ, đúng chế độ chính sách cho các đối 

tượng; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi cứu trợ kịp thời các đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn
20

. 

- Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương 

tích và đuổi nước ở trẻ em. Triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ 

em” phù hợp với tình hình địa phương và đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

- Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở 

kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn 

huyện. Đến nay đã bàn giao đưa vào sử dụng 02 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ và làm 58/62 nhà ở kiên cố cho người có công, trong đó 58 nhà đã 

đưa vào sử dụng, 02 đã khởi công. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ, gồm có 89 hồ sơ hỗ trợ trẻ em và người đã hoàn thành 

điều trị (7 F0), cách ly y tế (82 F1); 44 hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng 

hoạt động; 222 hồ sơ đối tượng người lao động phải ngừng việc (Trong đó có: 

04 phụ nữ mang thai; 83 lao động đang nuôi 104 cháu dưới 06 tuổi); 09 hồ sơ hỗ 

trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương (trong đó có 7 lao động đang nuôi 08 cháu dưới 06 tuổi). 

- Phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân 

Sửu năm 2021 đạt trên 3,8 tỷ đồng đã trao tặng trên 8.868 suất quà cho các đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Tổ chức chương trình hiến 

                                           
17

 Khu du lịch biển Xuân Thành 22.900 lượt người; Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du 3.000 lượt 

khách du lịch; Khu di tích đền Chợ Củi và các điểm du lịch khác trên 52.200 lượt khách du lịch. 
18

 Tổng số lao động trong độ tuổi là 68.894 người; Số người tham gia hoạt động kinh tế là 55.116 

người, trong đó số người có việc làm 55.013 người (99,81%); Số người không tham gia hoạt động kinh tế là 

11.778 người 
19

 Tỷ lệ hộ nghèo 2,41%; cận nghèo 3,77% 
20

 Hàng tháng chi trả chế độ trợ cấp cho hơn 3.474 đối tượng người có công (số tiền bình quân gần 6,2 

tỷ đồng/tháng) và hơn 4.060 đối tượng BTXH (số tiền bình quân gần 1,9 tỷ đồng/tháng) đảm bảo thời gian quy 

định trước ngày 05 hàng tháng 
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máu tình nguyện năm 2021 với gần 600 người đăng ký tham gia, thu được 

453/430 đơn vị máu an toàn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT cho 

nhân dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,4%. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thông điệp “5K” do Bộ Y tế ban hành 

và hướng dẫn người dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác phối hợp 

giữa các ban, ngành và các địa phương trong triển khai hoạt động phòng, chống 

dịch. Đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa 

chống dịch hiệu quả. 

- Công tác phòng chống dịch đang được kiểm soát tốt; kiện toàn Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch, và các tiểu ban; thành lập đội chống dịch cơ động hỗ trợ 

cho tuyến dưới. Xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản, phân công nhiệm vụ 

đáp ứng từng cấp độ khi có dịch xẩy ra trên địa bàn
21

. Tổ chức thực hiện phong 

tỏa theo Chỉ thị 19/CT-TTg đúng quy định khi có dịch bệnh bùng phát tại thị 

trấn Xuân An và một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn. 

- Duy  trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực SSCĐ nhất là trong dịp lễ, 

tết. Điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án SSCĐ, bám sát cơ sở, nắm chắc 

tình hình tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền xử lý tốt các tình huống xẩy 

ra. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu 

phòng thủ các xã, thị. Thường xuyên tuần tra, canh gác trên vùng biển; chủ động 

nắm bắt, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm của tàu, thuyền nước ngoài; đặc 

biệt là tàu dân binh, tàu cá xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của ta để 

thăm dò tài nguyên, đánh bắt hải sản, ngăn cản, đe dọa các hoạt động thăm dò, 

khai thác tài nguyên biển của ta, các tàu dã cào khai thác trái phép trên địa bàn22. 

- Thường xuyên, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình 

hình, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra phức tạp, hình thành 

điểm “nóng”. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là 

tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
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 Khởi động khu cách ly tập trung tại Cơ sỏ 2 Trung tâm Y tế huyện tại TT Xuân An và Khu dự án trồng 

rừng tại Thôn Song Nam, xã Cương Gián. Triển khai dự phòng 03 khu cách ly tập trung tại khách sạn Hanvet 

(35 phòng loại 3 giường); Khách sạn Hoàng An (18 phòng loại 2 giường); Khách sạn Tiên Sa (12 phòng loại 2 

giường); Khoa Truyền Nhiễm triển khai khu vực cách ly để tổ chức khám bệnh, điều trị chăm sóc và theo d i 

cho những trường hợp nghi nhiễm Covid; Khoa Dược chuẩn bị thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện cho phòng 

chống dịch cơ bản đầy đủ; Công tác hậu cần: Xe cứu thương, hộ trợ hậu cần, đảm bảo các điều kiện về điện, 

nước, ăn uống, và sinh hoạt cho người bệnh nếu có; Phòng Điều dưỡng, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp các 

khoa, phòng liên quan thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, đặc biệt khi có trường hợp nghi 

ngờ nhiễm Covid-19 phải tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, chống lây nhiễm đối với cán bộ y tế 

và các người bệnh  khác; khoa Khám bệnh và các khoa được phân công tổ chức do thân nhiệt, khai báo y tế, sàng 

lọc, phân loại người bệnh ngay tại cổng số 1 khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh 
22

 Qua nắm tình hình trên biển, phát hiên 02 tin về tàu nước ngoài (Nghi là của T.Q) xâm phạm vùng biển 

nước ta để khai thác thủy sản trái phép. Tổ chức tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào cảng, các cửa 

sông, cửa lạch làm thủ tục xuất nhập cảng cho 639 lượt phương tiện/2.254 thuyền viên. Tổ chức tuần tra trên 

biển và địa bàn được 34 đợt/223 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Bắt giữ và xử lý 08 vụ/15 đối tượng, xử phạt vi 

phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 122.140.000 đồng trong đó có 06 vụ/10 phương tiện tàu ngoại tỉnh 

khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức lưới giã cào. 
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cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân; tiếp tục duy trì, nâng 

cao hiệu quả, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc23. 

 - Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; Tổ 

chức xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện; thi 

tuyển công chức cấp xã và giáo viên mầm non, tiểu học. 

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện 

có hiệu quả. Ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch về cải cách 

hành chính. Tổ chức Phát động đợt thi đua cao điểm mừng Đảng, mừng Xuân và 

các phong trào thi đua năm 2021; Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích trong phòng trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 

2020. 

- Triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Rà soát, công bố Danh mục văn bản 

QPPL của HĐND & UBND huyện hết hiệu lực thi hành năm 2020. Hoàn thành 

số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 2 ở cấp huyện và cấp xã vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử toàn quốc. Khảo sát, đánh giá việc thi hành luật nuôi con nuôi năm 2010. Công 

nhận 15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

- Tập trung giải quyết KNTC, KNPA của công dân, nhất là các vụ việc 

phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tổ chức tốt các phiên tiếp công dân định kỳ, thường 

xuyên, đột xuất theo chế độ quy định. Toàn huyện đã tổ chức tiếp 225 lượt, tiếp 

303 người/179 vụ việc (Định kỳ 78 lượt, tiếp 97 người; Thường xuyên 147 lượt, 

tiếp 206 người; Đột xuất 0 lượt, tiếp 0 người ); có 03 đoàn đông người với 20 

người: Nội dung KNTC, KNPA của công dân chủ yếu liên quan đến vấn đề: Đất 

đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; tập trung giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA của công dân, nhất là các vụ 

việc phức tạp, tồn đọng kéo dài và những đơn thư liên quan đến công tác bầu cử, 

đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
24

. 
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 Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Rà soát tiêu chuẩn chính trị của 61 

ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND huyện, 824 ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND xã và 9.425 nhân thân của 

các ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND các cấp. Phát hiện, xử lý 60 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công 

cộng, phạt tiền 58,5 triệu đồng. Mở 02 đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi 

phạm pháp luật. Điều tra, làm r  17/18 vụ, 26 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 94,4%); thu hồi tài sản hơn 

400 triệu đồng. Phát hiện, bắt giữ 08 vụ, 13 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 17 vụ, 36 đối 

tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 10 vụ, 10 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; 15 vụ, 16 đối tượng vi 

phạm quy định về tài nguyên khoáng sản, môi trường; 37 vụ, 41 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo 

trái phép và 32 vụ, 131 đối tượng đánh bạc. Khởi tố điều tra 33 vụ - 49 bị can; Kết thúc điều tra, chuyển VKS đề 

nghị truy tố 35 vụ, 49 bị can. Bắt, vận động đầu thú 02 đối tượng truy nã. Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm 

đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật. 
24

 Tiếp nhận 145 vụ việc (17KN; 11TC; 117KNPA), trong đó: Cấp huyện 53 vụ việc (14KN; 04TC; 

35KNPA); Cấp xã 92vụ việc (04KN; 07TC; 81KNPA), trong đó: Đã giải quyết 127/145 vụ việc (14KN; 11TC; 

102KNPA), trong đó: Cấp huyện 48/53 vụ việc (12KN; 04TC; 32KNPA); Cấp xã 79/92vụ việc (03KN; 07TC; 

69KNPA); Đang giải quyết 18/145 vụ việc (03KN; 00TC; 15KNPA), trong đó: Cấp huyện 05 vụ việc (02KN; 0TC; 

3KNPA); Cấp xã 13 vụ việc (1KN; 00TC; 12KNPA). Thành lập 18 đoàn kiểm tra, xác minh giải quyết KNTC; Tổ 
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- Cập nhật thông tin, tổng hợp tình hình hoạt động điều hành, quản lý của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Thực 

hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, giải quyết và 

trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện; 

Hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông 

thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 

2021-2025” đã được Thủ tướng thông qua cùng với Đề án “thí điểm xây dựng 

tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”. Huyện ủy đã ban 

hành Nghị quyết, Chỉ thị để chỉ đạo, UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức 

thực hiện Đề án. Các đợt phát động thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh đã được các địa phương hưởng ửng, triển khai tích cức, cho kết quả khá
25

. 

Hiện nay có thêm 07 Khu dân cư NTM kiểu mẫu nâng tổng số KDC NTM kiểu 

mẫu lên 63 khu; hoàn thành thêm 14 vườn mẫu, nâng tổng số vườn mẫu là 407. 

Các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao đã bám sát kế hoạch, xã 

Xuân Giang, Đan Trường cơ bản hoàn thành các tiêu chí để hoàn thiện hồ sơ 

trình tỉnh. Đã có thêm 04 sản phẩm OCOP đạt chuẩn nâng tổng sản phẩm đạt 

chuẩn lên 15 sản phẩm, trong đó có sản phẩm Đông Trùng Hạ thảo đạt 4 sao, có 

8 ý tưởng sản phẩm đã được tỉnh chấp thuận đang được các phòng chuyên môn 

phối hợp với tư vấn và các xã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ sản 

xuất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sản phẩm trình đánh giá vào cuối năm. 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN   T LUẬN SỐ 13-KL/TU NGÀY 27/4/2021 

1. Tình hình triển khai xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch và trở thành đô thị loại IV 

- Triển khai thực hiện Khung kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng huyện 

Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn 

với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025”, huy động cả hệ thống chính trị vào 

cuộc, phát động “Toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch”; phấn đấu trong năm 

2021, hoàn thành 03 xã nông thôn mới nâng cao và có 01 xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, có thêm ít nhất 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, TDP văn minh và 

120 vườn mẫu đạt chuẩn.  

                                                                                                                                    
chức 02 cuộc họp xin ý kiến các sở ngành về giải quyết vụ việc; 01 cuộc làm việc với UBND xã Cổ Đạm đôn đốc 

giải quyết các vụ việc; 12 cuộc đối thoại với công dân; ban hành 08 văn bản chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết 

KNTC; các cuộc làm việc với phòng, ban để xử lý đơn và ban hành nhiều văn bản giao, đôn đốc giải quyết vụ việc 

trên địa bàn. 
25Cụ thể: Thành lập mới 18 mô hình (02 MH lớn, 3 MH quy mô vừa, 13 MH quy mô nhỏ), 3 THT, 3 HTX. Đã kè, mở 

rộng hành lang, lề đường 24,875 km. lắp đặt mới 10,8 km điện chiếu sáng và đường dây sau công tơ, Xây dựng 8 công trình 

trường học, hoàn thành 2 nhà văn hóa kiêm chống bão tại 2 xã Xuân Viên và Xuân Lam, nâng cấp khuôn viên các nhà văn hóa 

và KTT các thôn. Về cuộc thi KDCM, vườn mẫu: Đã tổ chức thay thế 107,4km hàng rào xanh, kè láng 11,9 km lề đường; dỡ bỏ 

di dời 826 công trình vệ sinh 2 ngăn; di dời 154 công trình chăn nuôi bất hợp lý, xây dựng 842 bể xử lý nước thải, cải tạo, chỉnh 

trang 169 vườn hộ.Toàn huyện đã thực hiện được 14,23 km đạt 83,6% kế hoạch trong đó đường trục xã 0,41km; đường trục thôn và 

ng  phố 1,89km; đường ng  xóm 5,81km, đường trục chính nội đồng 6,02km; 3,82km/5,59km (đạt 68% KH); nâng cấp, phục hồi 

mặt đường BTXM được 3,04/3,03km (đạt 101,4%); 1,55/1,73km kênh mương nội đồng (đạt 90,1%). 
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- Triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân 

theo chủ trương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất. Tập trung trung rà 

soát quy hoạch và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch trên 

địa bàn; hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng các khu đô thị gắn với việc xây dựng Đề án phân loại đô thị. 

2. Về cơ chế chính sách 

- Một số cơ chế chính sách về tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp 

ngân sách địa phương do UBND huyện Nghi Xuân đề xuất đã được đưa vào dự 

thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng 

thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025  

3. Tình hình triển khai huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng Khu 

di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, Khu du lịch biển Xuân Thành 

và một số dự án khác 

- Dự án Hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, 

hiện tại đang được bảo tồn, trùng tu và nâng cấp bở dự án Tu bổ, tôn tạo các di 

tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào 

Nguyễn Du (Giai doạn 1) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Đề nghị tiếp tục triển khai 

giai đoạn 2 

- Dự án Hạ tầng Khu du lịch Xuân Thành đã được phân bổ 90 tỷ đồng Kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương tại Quyết định Quyết 

định số 3029/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân 

huyện đang tiến hành khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Dự án Nâng cấp tuyến đường An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đã bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công 

tiến thành thực hiện.  

- Một số công trình khác như Thoát lũ khẩn cấp rào Mỹ Dương gắn với 

phát triển nông nghiệp và du lịch vùng ven chân núi Hồng Lĩnh; Khôi phục và 

tôn tạo Đền thờ Tổ sư ca trù Cổ Đạm; Mở rộng Khu di tích lịch sử - Văn hóa 

Nguyễn Công Trứ Giai đoạn 1; Nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 1 đoạn Xuân 

Hải - Xuân Hội; Xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ ven biển; 

Nâng cấp tuyến đê Hội Thống đoạn từ K0+00 - K5+00, giai đoạn 2; Tuyến đê 

biển huyện Nghi Xuân đoạn từ K17+800 đến K27+000 từ xã Đan Trường đến 

xã Cổ Đạm; Tuyến đường ven chân núi Hồng Lĩnh (HL-08); Tuyến đường Xuân 

Hồng - Xuân An - Xuân Giang - Tiên Điền - Xuân Yên); Hệ thống điện chiếu 

sáng đường Nguyễn Công trứ đã trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân 

sách Trung ương, tỉnh nhưng chưa được phê duyệt danh mục. 

- Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Phổ - Hải - Yên 

(ĐH.22); Xây dựng tuyến đường qua khu xử lý rác thải tại xã Xuân Thành đã 

được cấp vốn tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 03/3/2021, đang chờ ý kiến 

thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai lập, thẩm định 
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và quyết định chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Pháp luật về đầu 

tư công và Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh. 

- Dự án Tuyến đê biển (đoạn từ K27+00 – K37+411,66) từ xã Cổ Đạm 

đến đê Đại Đồng xã Cương Gián đã thực hiện xong giai đoạn 1 và phát huy hiệu 

quả đầu tư, tuy nhiên dự án không được bố trí vốn ngân sách Trung ương giai 

đoạn 2021-2025 để thực hiện giai đoạn 2  

4. Về việc hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp và công tác thu hút 

đầu tư: 

- Ủy ban nhân dân huyện đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý 

Khu kinh tế tỉnh trong công tác Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhằm 

hoàn thiện và đồng bộ các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp.  

- UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh, các sở ban ngành sớm có phương 

án xử lý dứt điểm các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa 

được thê đất để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Một số nhà đầu tư lớn 

như T&T, Vingroup; Sun group đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu một số dự án 

đô thị ven biển tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên chưa làm việc với các nhà 

đầu tư. Tập trung thu hút các dự án đầu tư vào các Khu, cụm công nghiệp
26

.  

4. Thực hiện Tài cơ cấu ngành nông nghiệp: Hiện ngay Nghi Xuân đang 

từng bước xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng giống, các tiến bộ kỹ thuật 

mới vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết bao tiêu sản phẩm; triển 

khai mô hình phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, tổ chức sản xuất cánh đồng 

mẫu tại các xã Xuân Lam, Xuân Hồng bước đầu đã có kết quả tốt. 

5. Đã hoàn thành Đề án thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng và phát 

triển quỹ đất và thành lập Trung tâm bảo tồn phát huy di tích Nguyễn Du trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt 

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông đảm bảo vượt chỉ tiêu đề ra, chuẩn 

bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Xuân năm 2022. Quan tâm chỉ đạo nhân rộng 

các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn; thu hút đầu tư của 

doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật, ưu tiên cho nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản vào sản xuất, 

hình thành chuỗi sản xuất có liên kết. Tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất 

ứng dụng giống, các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng 

hóa, liên kết bao tiêu sản phẩm; Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ 

khuyến khích phát triển nông nghiệp, tạo điều khiện thuận lợi cho các tổ chức, 

cá nhân hấp thụ, đặc biệt quan tâm các chính sách hỗ trợ giống mới để người 

dân sản xuất không để đất bỏ hoang; chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc xây 

dựng, nhân rộng mô hình phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, tổ chức sản xuất 

                                           
26

 Cụm công nghiệp Xuân Mỹ đã có 02 Doanh nghiệp đề nghị thực hiện đầu tư: Công ty Cổ phần May thể thao 

chuyên nghiệp Nghi Xuân; Công ty TNHH MTV TMDV Nhật Minh;  Khu công nghiệp gia lách có thêm Công 

ty TNHH Dragon Leasing 2 đề xuất dự án Tổ hợp Nhà máy may, nhà xưởng sản xuất và kho bãi tại KCN Gia 

Lách 
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cánh đồng mẫu tại các xã Xuân Lam, Xuân Hồng và một số địa phương khác. 

Quản lý hiệu quả khai thác theo quy định IUU. 

- Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, bao vây, khống chế kịp thời không để 

lây lan ra diện rộng. Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tại 

các cơ sở giết mổ tập trung. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, phòng trừ 

dịch bệnh cho các đối tượng thủy sản nuôi vụ Đông năm 2021. 

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ an toàn các công trình đê điều, 

hồ chứa, nhất là các công trình xung yếu; chủ động nắm chắc diễn biến, kịp thời 

tham mưu, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó thiên tai, gắn với 

phòng chống dịch Covid 

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát điều chỉnh, 

bổ sung các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn và đô thị; trình thẩm định, phê 

duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội và 

các đồ án chi tiết Khu đô thị Xuân An (giai đoạn 2) và Quy hoạch chi tiết Khu 

đô thị thương mại dịch vụ Nam Sông Lam; tổ chức kiểm tra các hoạt động xây 

dựng trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý Quy hoạch và trật tự xây dựng 

trên địa bàn; tổ chức kiểm tra các hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện; tổ 

chức bàn giao tiếp nhận một số công trình hạ tầng trên địa bàn. 

- Tiếp tục rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy 

định đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên đất nhà nước 

quản lý nhưng chưa được giao đất. 

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

thông trình Hội đồng nhân dân huyện cho ý kiến. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án đầu tư công, đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định. 

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đường 

giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, phục hồi mặt đường BTXM theo kế 

hoạch. 

- Tiếp tục xử lý, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chợ Giang Đình và chợ Cương Gián. 

Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng và đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao, ứng dụng 

khao học công nghệ. 

- Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách; tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết 

liệt các giải pháp thu; rà soát đánh giá tiến độ thu và chỉ tiêu thu để kịp thời có 

các giải pháp chỉ đạo thu đồng bộ, hiệu quả, sát tình hình. 

- Tập trung cao công tác nghiệm thu để giải ngân các chính sách theo các 

Nghị quyết của HĐND huyện 

- Tập trung cao công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án để bàn 

giao cho các đơn vị. 
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- Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng NTM và Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu, đô thị văn minh; xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM 

kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch; thực hiện Nghị quyết 

đại hội toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng các cấp; các ngày lễ lớn của dân 

tộc; phòng, chống bệnh Covid-19.  

- Tăng cường huy động nguồn lực để xây dựng các cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học, gắn công tác xây dựng trường đạt 

chuẩn Quốc gia với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu; thường xuyên kiểm tra, tư vấn cho các trường xây dựng trường 

chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục, chú trọng đến các trường 

đăng ký đạt năm 2021.  

- Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách của đối tượng người có công, đối 

tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an sinh xã hội 

trên địa bàn. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các 

đối tượng người có công tiêu biểu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp giảm 

nghèo bền vững; tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao 

động; tiếp tục đôn đốc các địa phương tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong giai đoạn mới; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

theo các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng chống dịch bệnh Covid – 19. 

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ, tuần tra canh 

gác nhất là các dịp lễ, tết. Tăng cường luyện tập các phương án phối hợp chặt chẽ 

với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền xử lý kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân tham gia vào công tác đảm an ninh, trật 

tự. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực 

trọng điểm để kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, giữ vững 

ổn định an ninh chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, 

các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà 

nước về an ninh trật tự. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự 

ATGT. Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. 

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và 

tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật theo Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 
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11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao 

năng lực cho đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm hành chính và theo d i thi hành 

pháp luật. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước. 

- Thực hiện tốt chế độ tiếp dân định kỳ, thường xuyên, đột xuất theo quy 

định; tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời đơn thư KNTC; tập trung giải 

quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài theo thẩm quyền và các vụ 

việc đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh; tổ chức thực hiện các biện pháp, giải 

pháp PCTN; tập trung xử lý sau kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC; 

tiếp tục các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; bám sát cơ sở, kịp thời 

xử lý tình hình, không để xảy ra diễn biến phức tạp. 

- Tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền Nghị quyết, Khung kế hoạch 

triển khai Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới 

kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025”, 

huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát động “Toàn dân chung sức xây 

dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với 

phát triển du lịch”; phấn đầu trong năm 2021, hoàn thành 03 xã nông thôn mới 

nâng cao và có 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm ít nhất 20 khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và 120 vườn mẫu đạt chuẩn. Khắc 

phục khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh, tạo chuyển biến r  nét tại từng thôn xóm, xã, đảm bảo các chỉ 

tiêu, tiêu chí được triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành. Thường xuyên 

phát động và triển khai hiệu quả cuộc thi xây dựng khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu năm 2021. Tiếp tục triển 

khai hiệu quả chương trình OCOP trên địa bàn, phấn đấu có ít nhất 8 - 10 sản 

phẩm đạt hạng 3 sao trở lên, tất cả các xã đều xây dựng ý tưởng sản phẩm 

OCOP khả thi thực hiện. 

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 

tháng năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2021 và tình 

hình thực hiện kết luận số 13-KL/TU ngày 27/4/2021 của Tỉnh ủy kính gửi Văn 

phòng Huyện ủy và xin ý kiến chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 
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